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 رابعةالمحاضرة ال

 2ج العوامل المؤثرة في االتصال السياسي

  اإلعالميعة النظام طبي

لجهاز   األساسية احدى المكونات  أصبحت ان وسائل االتصال 

حول الحضاري  لبناء والت  أداة السياسي لدولة المعاصرة حيث تستخدم  

جماهير وتنويرها بحقائق التحول  ى ربط ال, وتعمل علوالسياسي

ود وتوجيهات الدولة والقيام بالوحدة الوطنية  وتسهم في دعم جه

ة في  وتوسيع افاق المواطن ودفعة نحو المشاركة السياسية ونقل

 . ق قومية وعالمية الضيقة الى افا اإلقليمية المحليات 

لمحكومين  وتقوم وسائل االتصال بتوسيع الحوار بين الساسة وا

نقل  الرسمية وكذلك ت واإلجراءات وتعرف االفراد بالسياسات 

تصوراتهم للسلطة الحاكمة اال ان نظرة الدولة الى وسائل االتصال  

ة النظام السياسي القائم وموقفة من  تتباين بحسب طبيعة وفلسف

 . ممنوحة له ه لوظيفتها ودرجة الحرية التصور وسائل االتصال و

وعة من العوامل والضغوط  عالم واالتصال لمجموتخضع وسائل اال

بدستور والقوانين الحكومية مثل قانون  والقوانين المتمثلة 

ة والتي تكفل الحقوق والحريات  ون الملكية الفكري المطبوعات وقان 



  حواللوائوتقوم بتقنين التراخيص او تفرض الرقابة والقوانين 

 . اإلعالمية  المنظمة لوسائل

مؤثرة في طبيعة  وال اإلعالمية ة بالوسيلة ومن اهم العوامل المرتبط

 - هي : اإلعالميالمضمون  

 لكيةالمنمط  –  1

 ادر التمويل مص –  2

المؤسسات   والتنظيمي الذي تتبناه  اإلداريالفكري نمط  – 3

 اإلعالمية 

 اإلعالمية يلة السياسة التحريرية لوستوجهات  –  4

 ى تأهيل القائمين عليها مستو –  5

 بين القائم باالتصال ومصادر االخبار والمعلومات العالقة  –  6

 االتصال المتاحة في المجتمع  تقنيات  –  7

عناصر   أداء فاءة ى ك لية يتوقف علان تأثير العملية االتصاوال شك 

مهارات   تصال من االتصال وعلى ضوء ما يتوفر لدى القائم في اال

وهناك عدة متغيرات فاعلة تؤثر في الكفاءة   األداءفي  وكفاءات

 - :  أهمها  اإلعالمية ملين بالمؤسسات المهني بالعا واألداءية االتصال

 معلومات المتوفرة لديهم  توى المس –  1

 العلمية  التجارب  –  2

 المواضيع السياسية المطروحة   إزاء موقفهم  –  3



 وتوجهاتها السياسية    اإلعالميةؤسسة عالقتهم بالم مدى  –  4

نسبة االتفاق بين القائم   فكلما زادتهور المتلقي م لجمتصوره – 5

الفهم   زاد ومواضيع  أفكار التصال والجمهور حول ما يطرح من با

 المشترك بينهما  

د الغيت  م وخصوصا في الدول الغربية ق اإلعالالرقابة على وسائل  ان  

  اإلعالمية الرقابة ذاتية تمارسها المؤسسات  وأصبحت من زمن بعيد 

لمؤسسات يملكها كبار الرأسماليين بشكل احتكاري  اال ان هذه ا نفسها  

  لهيئةوليست  ن يقرر سياستها وفقا لخطهم السياسيوبغالب هم م

الرقابة المستترة والمفروضة   أنواعد ذاته نوع من التحرير وهذا بح 

 .تنوع في الفكر والمستوى ضمنا على هذه الوسائل من ما يحد من ال

تتضمنه من حرية التفكير والتعبير الى جانب  ان حرية االعالم بما 

االنتفاع تعد مصدرا مهما من  وسائل االتصال وخدام حرية است

مجتمع من المجتمعات واال تقتصر    أي تصالية في  االمرتكزات العملية  

, بقدر  فكاراألاو   اآلراءحق في التعبير عن  ي على مجرد الحرية الرأ

في الحصول    اإلعالميينما تشمل مفهوم المتكامل لحرية االعالم كحق  

كما ان اتساع  عها دون قيود  على المعلومات من مصادرها والتعامل م

ه  ديم رؤية تحليلح تق رأي والتعبير داخل المجتمع يتيهامش حرية ال

قتصار  لمثارة دون االوالمواضيع ااملة حول القضايا ة ش وتفسيري

نحو تقديم   إيجابيعلى وجهة نظر جهة او نظام معين وهو مؤشر 

ى  ممارسة المهنية عل تسهم في االرتقاء بأسلوب ال إعالمية معالجات 

والعمق والشمول في الطرح  داقية والموضعية والدقة حو المص ن



هذه الحريات يكون    اإلعالمي عمل  د ال تقفوالقدرة على التحليل عندما ي

 . احه امل نجقد فقد اهم عو 

ئل االعالم دورا كبيرا في التأثير على  وتلعب مصادر تمويل وسا

 - :  مقدمة هذه المصادرسياستها ويأتي في 

المصدر الرئيس في تمويل وسائل   باعتبارهاالعالم  إيرادات – 1

   ه وقعت تحت سيطرت  التي م االعال

  أحزابالجهات ) حكومات , التي تتلقاها من بعض المساعدات  –  2

راد ( حيث يترتب عله التزامات معينة قد تضر  ات , اف, شرك 

   باستقالليتها

 

مصالح  يج  وا تقوم وسائل االعالم التي تمتلكها الدولة في تر وغالبا م 

مصالحها او  الدولة بينما وسائل االعالم الخاصة تقوم بالترويج ل

م التجارية تحرص فيما  اإلعالن وسائل مصالح من يملكونها اال ا

يرها كما تتحاشى  ه جماهم معاديع وقضايا على عدمن مواض تطرحه

   نةن متواز وبتالي تكو ظهر تأييدا قويا لسياسة معينة  ان ت


